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PARTU VOOR DE VRUHETD

MOTIE

betrouwbare overheid

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 juli 2O2Lbij de behandeling van de algemene
beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2O2t, Statenstuk zOzI-LO,

Constaterende:

e
r

dat de overheid met allerlei plannen komt, die grote gevolgen zullen hebben voor de
bevolking, zoals de energietransitie, de warmtetransitie, het herstel van de natuur, de bouw
van veelwoningen, de circulaire economie, de waterstofeconomie, de natuurlijke landbouw
dat de overheid allerlei doelen stelt, zonder dat het realiteitsgehalte van deze streefdoelen
wordt gecontroleerd: CO2 neutraal in 2050, CO2-reductie van 50% in 2030, woonwijken van
het gas af in 2030, alle energie hernieuwbaar, de stikstof reductie

o

dat de overheid wordt aangesproken door burgers over het voldoen aan de eigen ambitieuze
doelen en daar dan niet aan blijkt te kunnen voldoen. Het Urgenda vonnis, de rechterlijke
uitspraak over de noodzaak van een MER voor de normen voor de afstand tussen woningen
en windturbines, de rechterlijke uitspraak over vergunningen voor het gebruik van pesticiden
in de omgeving van natuurgebieden

r

dat de overheid zelf handelt zonder de consequenties te overzien: de toeslagen affaire, het
verlenen van stikstofuergunningen bij uitbreidingen, het verlenen van bouwvergunningen
zonder zicht op de gevolgen m.b.t.

¡
¡
¡

PFAS

dat de overheid in de coronacrisis onduidelijk en weinig adequaat heeft gehandeld
dat de overheid ineens over heel veel geld blijk te beschikken, dat tot voor kort niet aanwezig
bleek te zijn voor de kinderopvang, GGZ, de pensioenen, de armoedebestrijding
dat de overheid stuurloos lijk te zijn door het gekissebis in Den Haag. Het gepolder niet tot
een krachtdadig kabinet en regeringsbeleid leidt en er geen zicht is op een doorbraak

Overwegende:

o
o
¡

dat de overheid door eigen handelen het vertrouwen in die zelfde overheid heeft doen
afnemen bij de burgers en maatschappelijke instellingen
dat de overheid zelf acties moet ondernemen om het vertrouwen te herstellen
dat de overheid in al haar handelen laat blijken, dat ze het vertrouwen van de burgers in haar
functioneren heel belangrijk vindt

Roept GS op om ¡n Drenthe
a

Alleen nog eigen plannen te presenteren, als de consequenties voor de burgers duidelijk zijn
op financieel en ruimtelijk gebied

a

Niet meer mee te werken aan plannen, als de consequenties voor de burgers op financieel en
ruimtelijk gebied niet duidelijk zijn

a

Alle bestaande plannen te voorzien van een hoofdstuk waarin de consequenties voor de
burgers duidelijk worden aa ngegeven

a

Bij al haar handelen duidelijk te maken, dat ze een betrouwbare overheid wil zijn en het

vertrouwen in de overheid wilvergroten
en gaan over tot de orde van de dag.
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